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Problema pràctic integrat de genètica 

OBC 2012 

 

Ets un/a genetista que estàs treballant en diagnòstic genètic de malalties hereditàries, en concret, estàs 
estudiant retinosi pigmentària. Aquesta malaltia és una ceguesa hereditària progressiva, en la que els 
primers símptomes de ceguesa es manifesten a la joventut, progressant la malaltia durant l’etapa 
adulta, fins que els individus afectats es tornen cecs. Hi ha diversos gens que causen retinosi, n’hi ha que 
es localitzen als autosomes, però també hi ha alguns gens causatius lligats al cromosoma X.  
 
1. Vols estudiar en detall les mutacions que es poden produir a un dels gens lligats al cromosoma X. Aquí 
tens diferents pedigrís genètics de famílies amb casos de retinosi. Digues quins són els pedigrís que 
creus que poden ser interessants (coincideix el seu patró d’herència) per a estudiar aquest gen lligat al 
cromosoma X. 
 
 

 
 
 

a) Les famílies 1, 3 i 5 

b) Les famílies 2 i 4 

c) Les famílies 3 i 5 

d) Les famílies 1, 2 i 3 

 
 
A continuació se’t dóna un fragment de la seqüència de DNA del genoma control (normal) i de vàries 
seqüències amb mutacions que s’han trobat a nens (sexe masculí) de tres famílies diferents, abans de 
l’edat de manifestar la malaltia. De les dues cadenes de DNA, només se’t dóna la seqüència de la que és 
codificant, no la que serveix de motlle per transcriure. 
Cal tenir en compte que l’inici de la seqüència correspon a l’inici de la seqüència codificant del gen. 
 
Emprant els teus coneixements sobre transcripció i traducció (el codi genètic es troba a la taula que 
t’adjuntem) hauràs de fer un diagnòstic molecular presimptomàtic, és a dir, abans de que presentin 
símptomes clínics, i predir quins d’aquests nens creus que seran malalts. 
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2. En primer lloc, has d’inferir quin és l’efecte de la mutació/canvi que has detectat en el DNA dels 
individus 1, 2 i 3 sobre la proteïna codificada i respecte la proteïna normal o control 
 

a) Hi ha dos individus amb mutacions de canvi d’aminoàcid i un altre que codificarà una 
seqüència aminoacídica diferent 
b) Hi ha dos individus amb mutacions de canvi d’aminoàcid i un individu que produirà una 
proteïna truncada. 
c) Hi ha un individu que produirà una proteïna truncada i un altre que codificarà una seqüència 
aminoacídica diferent 
d) En tots tres individus la proteïna codificada presentarà canvis d’aminoàcid  

 
 
3. Quina de les respostes següents reflecteix correctament l’efecte fenotípic de les mutacions que has 
trobat a les seqüències de cada individu? 
 

a) Els individus 1 i 2 (però no el 3) seran afectats de ceguesa  
b) Els individus 1 i 3 (però no el 2) seran afectats de ceguesa 
c) Els individus 2 i 3 (però no l’1) seran afectats de ceguesa 
d) Tots tres individus tindran afectació clínica i seran cecs 
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4. Arriba una família a la teva consulta de diagnòstic. Tenen el fill (noi) gran afectat i a més, la mare té 
dos germans (sexe masculí) de la mare que també són retinítics, per la qual cosa saps que el gen causant 
de la malaltia en aquesta família està en el cromosoma  X. La família vol saber si els altres dos fills, nen i 
nena, seran afectats o portadors. Vols fer un diagnòstic genètic a partir de l’anàlisi del cromosoma X que 
ha heretat el fill malalt. Una de les tècniques més emprades quan se sap quin és el gen causant, però no 
la mutació familiar, és el diagnòstic indirecte. El diagnóstic indirecte consisteix en estudiar l’herència de 
marcadors genètics (seqüències variables que presenten diversos al·lels distribuïts en la població) que es 
troben al voltant del gen, i d’aquí, inferir quin és el cromosoma X que es va heretant en cada fill. 
El marcador genètic del cromosoma X que utilitzem té 3 al·lels diferents, anomenats al·lel 1, 2 i 3. 
Mira bé el pedigrí amb el resultat del seu genotip per al marcador genètic (indicat sota de cada símbol) i 
digues com creus que seran genotípicament i fenotípicament (respecte a la malaltia) el nen i la nena 
germans del noi afectat. 

 

 
 

a) Cap dels dos serà ni portador ni afecte 
b) El germà ha heretat el cromosoma X mutat i també serà malalt. La nena és portadora i podrà 
tenir fills malalts si els hi passa el cromosoma mutat. 
c) El germà no ha heretat el cromosoma X amb la mutació i no serà malalt. La nena no és 
portadora. 
d) El germà no ha heretat el cromosoma X amb la mutació i no serà malalt. La nena és portadora 
i podrà tenir fills malalts si els hi passa el cromosoma mutat. 

 


